Ontex Eeklo zoekt iemand die de machines doet draaien!
TECHNISCH OPERATOR (3pl)
Dit is wat je doet
Als technisch operator sta jij op één lijn met je … productielijn. Zo tover je kwalitatieve producten tevoorschijn volgens de
gevraagde specificaties.
•

Je configureert je machines correct en houdt je productielijn draaiende. Valt ze toch stil? Dan ben jij er als de kippen bij

•

Je zorgt voor je hoogtechnologische machines alsof het je eigen kinderen zijn. Eten hoef je ze niet te geven. Maar

om alles weer in gang te krijgen.

onderhoud wel. En liefde, veel liefde.
•

Je waakt voortdurend over de kwaliteit van je geleverde werk. Dat is: grondstoffen én eindproducten checken. Want
vertrouwen is goed, maar controle is beter.

Je staat er niet alleen voor. Een hulpoperator en polyvalente medewerker springen bij.
En jij vertelt je ploegverantwoordelijke over het reilen en zeilen binnen het team.

Dit is wie je bent
•

Jij hebt érgens een felbegeerd diploma secundair onderwijs liggen (ver weg, onder een laagje stof wellicht). Is dat in

•

Vrienden en familie zijn nog altijd verbaasd over je indrukwekkende denkvermogen en je passie voor techniek.

•

In een drieploegenstelsel werken? Graag! Want zo strijk je een extra premie op en heb je al eens tijd om overdag iets te

•

‘Nauwkeurig’ lijkt wel een woord dat speciaal voor jou is uitgevonden. Want je doet de dingen graag goed.

•

In je eentje trek jij prima je plan. Al kun je niet zonder je team. Want dat is: meer plezier bereiken en nog straffere

•

Je spreekt vlotjes Nederlands.

een technische richting? Dan heb je een streepje voor.

doen.

prestaties neerzetten.

Dit is wat je krijgt
•

Je hebt de eer om te werken voor een bedrijf dat toonaangevend is over de hele wereld. Dat betekent: bijleren van

•

Ja, Ontex is groot. Maar het blijft one happy family, met een warme sfeer en een persoonlijke aanpak.

•

Ontex blijft zichzelf verbeteren. Daarom doen we hier voortdurend aan onderzoek en ontwikkeling. Heb jij zelf een idee?

•

Jouw collega’s staan te popelen om je te verwelkomen. En delen hun ervaring met jou. Zodat jij binnen de kortste keren

nationaal én internationaal talent.

Drop ze alsjeblieft in onze EUREKA-box, bedankt!

helemaal mee op koers zit.

Ben jij dé persoon om onze productielijn te beheren? Stuur je cv met motivatiebrief naar
jobs.eeklo@ontexglobal.com. Je hoort van ons, beloofd.

